
Skatten er stadig høj i Hvidovre, og der skal arbejdes hårdt for, at kommunens 
borgere kan bevare tilliden til den økonomiske ansvarlighed.

Hvidovrelisten sætter tæring efter næring og kan påtage sig opgaven.
 
Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for
•    mere ansvarlig låntagning
•    sammenhæng mellem investeringernes størrelse og borgernes udbytte
•    kvalitet for borgernes penge
•    samarbejde med nabokommuner på alle områder, hvor det kan give bedre 

løsninger
•    en mere attraktiv beskatning af borgere og erhvervsliv.
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HHUSK PÅ
KRYDS VED H

Hvidovrelisten spænder vidt og lægger vægt på ”glæden ved politik”.
Holdet består af velkvalificerede kandidater med dybe rødder i det frivillige 
arbejde for alle borgere i Hvidovre og med 50 års aldersforskel mellem yngste 
og ældste kandidat.
Derfor kan vi med en baggrund i stort set hele det landspolitiske spektrum 
være forenede med det formål at føre lokalpolitik – med hjerne og hjerte - til 
gavn for Hvidovres borgere.

Kandidater

Foreningen udgør liste Hs bagland, og er - i modsætning til snæver blokpolitik - 
åben for alle, der interesserer sig positivt for Hvidovres nutid og fremtid.

Hvidovrelisten fører en lokal nærpolitik med borge-
ren i centrum, så den enkelte sag afvejes i forhold til 
helheden i en fri og åben debat.

Derfor kan vi med glæde anbefale dig at sætte dit 
KRYDS VED H.

Har du lyst til at blive medlem af foreningen, er du 
hjertelig velkommen!

Foreningen Hvidovrelisten

www.hvidovrelisten.dk

LISTEN
DU KAN 

STOLE PÅ

HVIDOVRELISTEN

Her 
er dit 
valg

Mona, formand for 
Hvidovrelisten.

Liste H kan du stole på!



Ældre og handicappede

har i 16 år gjort en stor forskel, men behovet for politiske forbedringer er fortsat 
stort. 
Hvidovre skal være attraktiv at bo i. For Hvidovrelisten betyder det en kommune, 
der tager hånd om de forskellige behov, der findes hos børn, unge, voksne og 
ældre, så rammerne for et godt familie-, arbejds- og fritidsliv er til stede.
 
•    Vi vil sikre en socialt ansvarlig kommune
•    vi vil støtte op om foreningslivet og det frivillige arbejde
•   vi vil værne om de grønne områder
•    og vi vil sikre balance i økonomien.
 
Udviklingen bør bygge på dialog med de berørte borgere og fagpersoner.

Liste H vil derfor fortsat indgå i åbne og konstruktive samarbejder med alle, der 
respekterer, at det lokale engagement bedst afspejler de lokale behov.
På tværs af partiskel til glæde for rigtig mange i Hvidovre.

HVIDOVRELISTEN

Nye krav til undervisningen stiller krav til Hvidovres skolevæsen, og der er brug 
for en langsigtet planlægning.
 
Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for
•    en fællesskabets skole præget af tolerance og medmenneskelighed
•    tillid og trivsel gennem respekt for professionel viden og praksis
•    en god dialog mellem forældre, skole og forvaltning
•    et højt fagligt niveau, så alle 

elever bliver så dygtige, de kan.
•    sikre skoleveje
•    en styrkelse af idrætsundervis-

ningen f.eks. gennem samar-
bejde med foreningslivet

•    de nødvendige ressourcer til 
specialundervisning og børn 
med særlige behov.

Børn er vores vigtigste ressource.
 
Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for
•    høj kvalitet i dagpleje- og daginstitu-

tioner
•    forebyggelse gennem tidlig indsats til 

børn og familier
•    fysisk aktivitet som en naturlig del af  

hverdagen
•    de nødvendige ressourcer til integra-

tion og særlige støttebehov.

At blive ældre eller på forskellig vis besværet er en naturlig del af livet, og enhver 
indsats bør være præget af kvalitet og respekt for borgerens egne ønsker til til-
værelsen.
 
Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for
•    en værdig og indholdsrig til-

værelse for kommunens 
ældre og handicappede

•    tryghed og trivsel i pleje og 
aktivering

•    en bedre tilgængelighed i 
kommunen

•    det nødvendige antal pladser 
til genoptræning, vedligehol-
delsestræning og daghjem.

Skole

Erhvervsliv og arbejdsmarked
Hvidovre har brug for et velfungerende erhvervsliv med den bedst mulige støtte 
fra kommunen.
 
Hvidovrelisten vil arbejde for
•    et driftigt erhvervsklima og stærk beskæftigelse gennem et aktivt samarbejde
•    virksomhedernes forståelse for et større samfundsmæssigt ansvar
•    styrkelse af de lediges ressourcer gennem meningsfulde aktiveringstilbud
•    opkvalificering af ledige gennem en målrettet og realistisk videreuddannelse.

Børn og unge

- din lokale stemme

Hvidovre skal selvfølgelig også være en god kommunen at arbejde i.
 
Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for
•    kommunen som en attraktiv arbejdsplads, der både kan fastholde dygtige 

medarbejdere og tiltrække nye
•    et samarbejdsklima, hvor medarbejdere og organisationer bliver inddraget, 

inden der træffes beslutninger af afgørende betydning for arbejdssituationen
•   en kommune, der går foran i forhold til ansvaret for arbejdsmiljøet.
•   at personalesager behandles med respekt for den enkelte.

Personalepolitik

Nynne med omsorg for forsømte børn.

Kristina 
henter Sally.

Hvidovre har et rigt foreningsliv, og Hvidovrelisten ønsker at anerkende den fri-
villige arbejdsindsats ved at styrke samarbejdet mellem kommunen og de mange 
foreninger med stor vægt på rammer, der fremmer sund adfærd.
 
Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for
•    bedre forhold for frivilligt arbejde
•    bedre faciliteter for en idræt i balance
•    en forbedring af Hvidovre havn, så den bliver mere attraktiv
•    genopretning og forbedring af Motionscentret 
•    en øget støtte til de foreninger, der bidrager med en ekstraordinær social  

indsats
•    en sikring af bibliotekernes 

kvalitet og adgang til ople-
velse og oplysning

•    levende musik- og teaterop-
levelser for børn og voksne

•    respekt og støtte til det store 
arbejde, der gøres i de for-
skellige trossamfund

•    profilering af Vestvoldens 
rekreative og historiske vær-
dier.

Kultur og fritid

Flemming Cramer-Larsen og Arne 
deler ældrepolitik.

Hvidovre ligger godt med adgang til både vand og grønne områder, og det er 
vigtigt at bevare de grønne åndehuller. Desværre er trafik og megen støj også en 
del af hverdagen.
 
Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for
•    en bedre trafiksikkerhed
•    gode parkerings- og trafikfor-

hold 
•    effektive støjværn
•    en aktiv kommunal miljøpolitik 

f.eks. i form af energieffektivi-
sering, vandbesparelse og 
grønne indkøb

•    en bevarelse og vedligeholdelse 
af de rekreative områder - her-
under koloni- og nyttehaver.

Teknik og Miljø

Bygge- og boligpolitik
Hvidovre er en fuldt udbygget kommune, men i stadig forandring.
Hvidovrelisten ønsker nytænkning i forbindelse med udnyttelsen af eksisterende 
byggeri, så vi har plads til Hvidovres borgere i alle aldre.
 
Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for
•    en både bedre og hurtigere behandling af byggesager
•    gode muligheder for boligforbedringer
•    de fornødne institutioner, ungdoms- og seniorboliger
•    bofællesskaber til ældre og handicappede
•    nedbringelse af energiforbruget ved enhver renovering af kommunale  

bygninger

Frank og Arne på toppen af Rådhuset.

Karoline kæmper mod forurening.

Elin i Motionscentret sammen med de tre 
idrætsmusketerer Thomas, Lars og Finn.


